ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year B Saturday 6th & Sunday 7th March 2021
Robinvale and Manangatang Catholic Communities are committed to ensure the safety of all children and vulnerable people in our care.
Child Safety Officers: Arthur Cassidy (Robinvale) 0437 576 730 and Noreen Morris (Manangatang)

Please remember these people in our prayers

Parish Office

Recent Death: Vincenza Italiano
(Brigante ~ Rosa Puleio’s sister)

Ph. 50263068
19 Watkin St

Anniversaries:
Ross Costa; Kathleen Carr; Reg Holmyard; Francesco Zappia;
Bernadette Griffin; Carmela Giardina; Paddy Walsh; Margaret
Arentz; Alma Bright; Carmela Campisi
Sick:
Sam Giampaolo; Therese Cummins; Rosa Santos; Kristin Sparto;
Debbie Nolen; Basilio Alcodia; Jeremy Dickson; Carmela Garreffa;
Sister Basil; Peter MacIntosh; Gai Thi Tran; Maureen James ;

Parish Administrator
Fr Anthony Nagothu
Parish Contact
Mary Knight
0438627920

robinvale@ballarat.catholic.org.au

Local News:


Bishop Paul Bird made a brief overnight visit to Robinvale during the week on his way through
to Red Cliffs. While here, Bishop Paul also called into St. Mary’s School for a short time.
He sends his greetings to all parishioners.



Marie Shaddock, Diocese Plenary Delegate, is visiting St. Mary’s Parish for Saturday night Mass
this weekend. She is generously making herself available in the Narthex to answer any
questions or concerns about the Plenary.



Parish Finance Committee will be in Manangatang on the 3rd Sunday of March to discuss any
financial issues with parishioners during their cuppa after Mass.



World Day of Prayer held on Thursday evening was well attended. A special feature of the
ecumenical gathering was the visitors from Vanuatu who ‘lifted the roof’ with their harmonious
singing of hymns. Many thanks go to Sam and Mary Costantino for organising this to happen.
Congratulations to all involved!



Are there any parishioners who would like to be part of the Parish Sacramental Program?
If so, please leave a message on 50 263 068 or 0438 627 920.



Please note we have Mass @ 6pm Saturday evening as well as 11am Sunday over this weekend.

Weekend Mass:

Weekend Mass: This Saturday evening,
Mass is offered for Jack Pragt, on his
7th Anniversary. Let us pray for Jack
and remember Marie and
the family in our prayers.

11:00am Sunday Mass is
offered for Vincenza Italiano,
(Brigante).
We pray for Vincenza and
remember her sisters, brothers
and their families in our
prayers.

REFLECTION
Where does God really dwell?
The Ten Commandments are badly named. Rather, they are the Ten Responses which should characterise a
liberated people, freed from slavery by ‘the Lord, your God’.
By the time Jesus came on the scene, the Temple in Jerusalem was no longer a fit dwelling place for a God who
desires to free people from oppression and exploitation. To the contrary, Jesus saw the Temple ideology as
placing undue burdens and shackles on people.
His anger at this erupted in dramatic street theatre. His overturning of the tables of the money-changers
signalled the overturning of the Temple system.
What Our Lord revealed to uncomprehending authorities was that His body was the true sanctuary. The body
of Jesus of Nazareth is the dwelling place of God, the habitation of the Lord God who liberates people. In short,
God’s sanctuary is not a place, but a person.
We could take a moment to pray, using the Ten Responses to review and guide our reflection and practice as
we move towards Easter. This will help us to celebrate the enigmatic saying: ‘Destroy this temple and in three
days I will raise it again.’

Mass
Times

6:00pm

Saturday
6th March

Sunday
7th March

Robinvale

9:00am

Manangatang

11:00am
Mass

Robinvale

Friday
12th March

Saturday
13th March

Robinvale
Stations of
the Cross

Robinvale

Sunday
14th March

Manangatang

Ouyen

OLIVA FROM TANZANIA
Twenty-two-year-old Oliva lives in Tanzania with her farmer husband,
two young sons and an adopted niece and nephew. She didn’t have the
opportunity to go to school growing up - and was embarrassed that she
couldn’t read, write or count. Around 25 percent of Tanzanian girls and
women over 15 years cannot read or write, with many families unable to
afford school fees or uniforms. Now, as an adult, Oliva runs a kiosk and
works as a farm labourer - but her business was losing money because she
couldn’t add up. Then Oliva enrolled in Caritas Australia supported
literacy and numeracy classes. She also set up a classroom at home to teach
her neighbours, for free, because they were too shy to attend larger classes.
Oliva has now graduated, as have some of her students. Attendance at her classes is growing, her kiosk is
thriving and she can help her children with their homework. She aims to become a pastor and run for
leadership in the next local election.
Oliva aspires to “Be More’ and wants to help her community to achieve its vision of a better life for all.
“I am proud to be a teacher who helps others to achieve their dream,” Oliva says

FINANCES
Presbytery: $275.00
Parish: $251.00

Bài đọc đầu tiên Xh 20: 1-3. 7-8. 12-17

Bài đọc từ sách Xuất hành
Luật pháp đã được ban cho qua Môi-se.
Chúa đã nói tất cả những lời này. Người ấy nói, ‘Ta là Giê-hô-va Đức
Chúa Trời ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ra khỏi
nhà nô lệ. “Các ngươi không được dùng sai danh Chúa là Đức Chúa
Trời của các ngươi, vì Chúa sẽ không trừng phạt kẻ nào dùng sai tên
mình. ‘Hãy nhớ ngày sa-bát và giữ nó thánh.
‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi để ngươi được sống lâu trong đất mà
Chúa là Đức Chúa Trời ngươi đã ban cho ngươi.
“Bạn không được giết người. “Bạn không được ngoại tình. “Bạn
không được ăn cắp. ‘Bạn không được làm chứng dối chống lại người
hàng xóm của bạn. "Bạn sẽ không thèm muốn ngôi nhà của hàng
xóm của bạn. "Bạn không được thèm muốn vợ của người hàng xóm
của bạn, hoặc đầy tớ của anh ta, đàn ông hay đàn bà, con bò của
anh ta, con lừa của anh ta, hoặc bất cứ thứ gì là của anh ta."

Đây là lời của Chúa.
Tạ ơn thần

Thi thiên đối đáp
Thi thiên 18: 8-11. R. Ga 6:68

Lạy Chúa, Chúa có những lời của sự sống đời đời.
Luật pháp của Chúa là hoàn hảo, nó làm sống lại linh hồn. Quy tắc
của Chúa là phải được tin cậy,
nó mang lại sự khôn ngoan cho cái đơn giản.
Lạy Chúa, Chúa có những lời của sự sống đời đời.
Các giới luật của Chúa là đúng, họ vui mừng trong lòng. Mệnh lệnh
của Chúa thật rõ ràng, nó cho ánh sáng cho đôi mắt.
Lạy Chúa, Chúa có những lời của sự sống đời đời.
Sự kính sợ Chúa là thánh khiết, tồn tại mãi mãi. Các mệnh lệnh của
Chúa là lẽ thật và tất cả chúng đều công bình.
Lạy Chúa, Chúa có những lời của sự sống đời đời.
Chúng đáng được mong đợi hơn vàng, tinh khiết nhất của vàng và
ngọt hơn mật ong, hơn mật ong lấy từ cây lược.
Lạy Chúa, Chúa có những lời của sự sống đời đời.

Lời tung hô Tin Mừng Ga 3:16

Hỡi Đức Chúa Jêsus Christ, vị vua của sự vinh hiển vô
tận, hãy ngợi khen Ngài! Đức Chúa Trời yêu thương thế
gian vô cùng, Ngài đã ban Con Một của Ngài cho chúng
ta, hầu cho tất cả những ai tin Con ấy được sự sống đời
đời. Hỡi Đức Chúa Jêsus Christ, vua của sự vinh hiển
vô tận, hãy ngợi khen Ngài!
Tin Mừng Ga 2: 13-25
Bài đọc Phúc âm thánh theo Gioan
Hãy phá hủy khu bảo tồn này, và trong ba ngày, tôi sẽ
nâng nó lên.
Ngay trước Lễ Vượt Qua của người Do Thái, Chúa Giê-su
lên Giê-ru-sa-lem, và trong Đền thờ, ngài thấy những
người bán gia súc, cừu và chim bồ câu, và những người
đổi tiền đang ngồi ở quầy của họ ở đó. Lấy một cây roi
bằng một sợi dây, ông đuổi tất cả chúng ra khỏi Đền thờ,
cả gia súc và cừu nữa, rải tiền xu của những người đổi
tiền, đập bàn của họ và nói với những người bán chim
bồ câu, 'Hãy mang hết những thứ này ra khỏi đây và
Đừng biến nhà Cha ta thành chợ. ”Khi ấy, các môn đồ
của ngài nhớ lại lời trong thánh kinh: Lòng nhiệt thành
vì nhà ngươi sẽ ăn thịt ta. Người Do Thái can thiệp và
nói: “Ông có thể chỉ cho chúng tôi dấu hiệu nào để biện
minh cho việc các ông đã làm?” Chúa Giê-su đáp: “Hãy
phá hủy nơi tôn nghiêm này, và trong ba ngày, tôi sẽ
nâng nó lên”. sáu năm để xây dựng cung thánh này: ba
ngày nữa bạn có định nâng nó lên không? ”Nhưng ông
đang nói về cung thánh là xác ông, và khi Chúa Giê-su
sống lại từ cõi chết, các môn đồ nhớ rằng ngài đã nói
điều này, và họ tin vào kinh thánh và những lời ông đã
nói.
Trong thời gian ở Giê-ru-sa-lem dự Lễ Vượt Qua, nhiều
người đã tin vào danh Ngài khi họ thấy những dấu lạ mà
Ngài ban, nhưng Chúa Giê-su biết hết và không tin cậy
nơi họ; anh ta không bao giờ cần bằng chứng về bất kỳ
người đàn ông nào; anh ta có thể nói những gì một
người đàn ông có trong anh ta.
Tin Mừng của Chúa

Bài Đọc Thứ Hai 1Cr 1: 22-25

Bài đọc từ thư đầu tiên của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rinh-tô

Chúng tôi đang rao giảng về một Đấng Christ bị đóng đinh, một tai
tiếng cho nhiều người, nhưng cho những người đã được kêu gọi, sự
khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
Trong khi người Do Thái đòi hỏi phép lạ và người Hy Lạp tìm kiếm sự
khôn ngoan, thì đây là chúng ta đang rao giảng về một Đấng Christ
bị đóng đinh; đối với người Do Thái một chướng ngại mà họ không
thể vượt qua, đối với sự điên cuồng của những người ngoại giáo,
nhưng đối với những người đã được gọi, dù họ là người Do Thái hay
người Hy Lạp, một Đấng Christ là quyền năng và sự khôn ngoan của
Đức Chúa Trời. Vì sự ngu xuẩn của Đức Chúa Trời khôn ngoan hơn
sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời
mạnh hơn sức người.
Đây là lời của Chúa.
Tạ ơn thần

We were able to celebrate our
Beginning of Year/Staff Commission
Mass on Friday in the School Gym.
Father Anthony led our Mass. It was
lovely to see family and community
members attend.
We are also holding our
Assemblies in the School Gym on Fridays at 2:30pm.
Again, parents/community members are welcome to
attend.
Caritas - Project Compassion fundraising has started. We
will see students raise money by carrying water, making
badges, guessing the lollies in a jar and holding a paper/
scissor /rock competition. Our whole school will join in by
creating a money line towards the end of the term.

First Reading

Ex 20:1-3. 7-8. 12-17

A reading from the book of Exodus
The Law was given through Moses.
God spoke all these words. He said, ‘I am the Lord
your God who brought you out of the land of
Egypt, out of the house of slavery. ‘You shall not
utter the name of the Lord your God to misuse it,
for the Lord will not leave unpunished the man
who utters his name to misuse it. ‘Remember the
sabbath day and keep it holy.
‘Honour your father and your mother so that you
may have a long life in the land that the Lord
your God has given to you.
‘You shall not kill. ‘You shall not commit adultery.
‘You shall not steal. ‘You shall not bear false
witness against your neighbour. ‘You shall not
covet your neighbour’s house. ‘You shall not covet
your neighbour’s wife, or his servant, man or
woman, or his ox, or his donkey, or anything that
is his.’

This is the word of the Lord.
Thanks be to God

Responsorial Psalm
Ps 18:8-11. R. Jn 6:68
Lord, you have the words of everlasting life.
The law of the Lord is perfect, it revives the soul.
The rule of the Lord is to be trusted,
it gives wisdom to the simple.
Lord, you have the words of everlasting life.
The precepts of the Lord are right, they gladden
the heart. The command of the Lord is clear, it
gives light to the eyes.
Lord, you have the words of everlasting life.
The fear of the Lord is holy, abiding for ever. The
decrees of the Lord are truth and all of them just.
Lord, you have the words of everlasting life.
They are more to be desired than gold, than the
purest of gold and sweeter are they than honey,
than honey from the comb.
Lord, you have the words of everlasting life.

Second Reading

1 Cor 1:22-25

A reading from the first letter of St Paul to the
Corinthians
We are preaching a crucified Christ, a scandal to
many, but to those who have been called, the
wisdom of God.
While the Jews demand miracles and the Greeks
look for wisdom, here are we preaching a crucified
Christ; to the Jews an obstacle that they cannot
get over, to the pagans madness, but to those
who have been called, whether they are Jews or
Greeks, a Christ who is the power and the
wisdom of God. For God’s foolishness is wiser
than human wisdom, and God’s weakness is
stronger than human strength.

This is the word of the Lord.
Thanks be to God

Gospel Acclamation

Jn 3:16

Praise to you, Lord Jesus Christ, king of
endless glory! God loved the world so much, he
gave us his only Son, that all who believe in
him might have eternal life. Praise to you, Lord
Jesus Christ, king of endless glory!

Gospel

Jn 2:13-25

A reading from the holy Gospel according to
John
Destroy this sanctuary, and in three days I will
raise it up.
Just before the Jewish Passover Jesus went up
to Jerusalem, and in the Temple he found
people selling cattle and sheep and pigeons,
and the money changers sitting at their
counters there. Making a whip out of some
cord, he drove them all out of the Temple,
cattle and sheep as well, scattered the money
changers’ coins, knocked their tables over and
said to the pigeon-sellers, ‘Take all this out of
here and stop turning my Father’s house into a
market.’ Then his disciples remembered the
words of scripture: Zeal for your house will
devour me. The Jews intervened and said,
‘What sign can you show us to justify what you
have done?’ Jesus answered, ‘Destroy this
sanctuary, and in three days I will raise it up.’
The Jews replied, ‘It has taken forty-six years
to build this sanctuary: are you going to raise
it up in three days?’ But he was speaking of
the sanctuary that was his body, and when
Jesus rose from the dead, his disciples
remembered that he had said this, and they
believed the scripture and the words he had
said.
During his stay in Jerusalem for the Passover
many believed in his name when they saw the
signs that he gave, but Jesus knew them all
and did not trust himself to them; he never
needed evidence about any man; he could tell
what a man had in him.

The Gospel of the Lord
Praise to you, Lord Jesus Christ

COVID SAFE PLAN:
St Mary’s Robinvale & St Patrick
Manangatang







1.5m social distancing at one time.
Please wear mask.
Record your details in the book.
Sanitise your hands and sanitise your
contact surface.
Please avoid interactions in the indoor
space before or after the service.
If you are sick or unwell, do not attend,
get tested & please contact Parish Office
or Mary Knight 0438 627 920

